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 تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

 هلا بصدد النظر يف التقرير الدوري الثالثقائمة بالقضايا اليت سيجري تناو
 (CRC/C/129/Add.7)للبنان 

 اجلزء األول

 ٥قبل   معلومات إضافية ومستكَملة، إن أمكن       خطياًيف إطار هذا الفرع، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم           
 :، عما يلي٢٠٠٦أبريل /نيسان

  بيانات وإحصاءات، يف حالة توفرها�ألف 

حبسب اجلنس والفئات العمرية واجملموعات اإلثنية واملناطق احلضرية ( إحصائية مصنَّفة يرجى تقدمي بيانات -١
، بشأن عدد ونسبة األطفال دون الثامنة عشرة من العمر الذين        ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٣تغطـي الفترة من     ) والريفـية 

 .يعيشون يف لبنان

باألرقام ( اعتمادات امليزانية واجتاهاهتا  من االتفاقية، يرجى تقدمي بيانات مصنَّفة بشأن       ٤يف ضـوء املادة      -٢
 فيما يتعلق بتنفيذ ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤تغطي السنوات من ) املطلقة وبالنسب املئوية من امليزانيات الوطنية واإلقليمية

 :االتفاقية مع تقييم أولويات اإلنفاق يف امليزانية يف اجملاالت التالية

 ؛)تعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانويخمتلف أنواع التعليم، أي ال(التعليم  )أ( 

خمتلف أنواع اخلدمات الصحية أي الرعاية الصحية األولية، وبرامج التطعيم،       (الـرعاية الصحية     )ب( 
اإليدز، وسائر خدمات الرعاية الصحية لألطفال، مبا       /والرعاية الصحية للمراهقني، وفريوس نقص املناعة البشرية      

 ؛)ماعيفيها التأمني االجت
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 الربامج واخلدمات اخلاصة باألطفال املعوقني؛ )ج( 

 برامج دعم األسر؛ )د( 

 محاية األطفال الذين هم حباجة إىل الرعاية البديلة، مبا يف ذلك دعم مؤسسات الرعاية؛  )ه( 

بـرامج وأنشطة ملنع اإلساءة إىل األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال وعمل األطفال، ومحاية              )و( 
 طفال من ذلك؛األ

 الربامج واخلدمات اخلاصة باألطفال الالجئني؛ )ز( 

 .قضاء األحداث وإصالح اجملرمني األحداث وإعادة إدماجهم يف اجملتمع )ح( 

 .يرجى أيضاً اإلشارة إىل نفقات القطاع اخلاص املقدرة وال سيما يف جمايل الصحة والتعليم 

حبسب (ة أسرية واملنفصلني عن والديهما، يرجى تقدمي بيانات مصنَّفة          باإلشـارة إىل األطفـال احملرومني من بيئ        -٣
، ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٣تغطي الفترة من    ) اجلنس، والفئات العمرية، واجملموعات اإلثنية إن أمكن، واملناطق احلضرية والريفية         

 :عن عدد األطفال

 املنفصلني عن والديهما؛ )أ( 

 املودعني يف مؤسسات؛ )ب( 

 لدى أسر تكفلهم؛املودعني  )ج( 

 .املتبنني حملياً أو من خالل عمليات التبين بني البلدان )د( 

حبسب اجلنس، والفئات العمرية،    يـرجى حتديد عدد األطفال املعوقني، حىت سن الثامنة عشرة، وتصنيفهم             -٤
 :لنحو التايل على ا٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣يف الفترة من واجملموعات اإلثنية إن أمكن، واملناطق احلضرية والريفية 

 الذين يعيشون مع أسرهم؛ )أ( 

 املودعون يف مؤسسات الرعاية؛ )ب( 

 املودعون لدى أسر تكفلهم؛ )ج( 

 امللتحقون باملدارس النظامية؛ )د( 

 امللتحقون باملدارس اخلاصة؛  )ه( 

 .غري امللتحقني مبدارس )و( 
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، واجملموعات اإلثنية إن أمكن، واملناطق      حبسب اجلنس، والفئات العمرية   (يـرجى تقـدمي إحصـاءات مصنَّفة         -٥
 :، عما يلي٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣تغطي الفترة من ) احلضرية والريفية

 معدالت وفيات الرضع واألطفال؛ )أ( 

 معدالت التطعيم؛ )ب( 

 معدالت سوء التغذية؛ )ج( 

 أو املتأثرين به؛/اإليدز و/األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية )د( 

صـحة املراهقني، مبا يف ذلك احلمل املبكر واألمراض املنقولة جنسياً، ومشاكل الصحة العقلية                )ه( 
 ، والتدخني، واإلسراف يف تعاطي اخلمور واملخدرات؛ )مثالً معدالت االنتحار، واالضطرابات الغذائية، والكآبة(

 .ة لألطفالعدد املهنيني الصحيني الذين يعملون يف جمال خدمات الرعاية الصحي )و( 

حبسب العمر، واجلنس، واجملموعات اإلثنية إن      (باإلشـارة إىل اإلساءة إىل األطفال، يرجى تقدمي بيانات مصنَّفة            -٦
 :، عما يلي٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣تغطي الفترة من ) أمكن، وأنواع اإلساءة املبلغ عنها

 عدد حاالت اإلساءة إىل األطفال املبلغ عنها؛ )أ( 

 قارير اليت ترتب عليها حكم حمكمة أو أنواع أخرى من املتابعة؛عدد ونسبة الت )ب( 

 .عدد ونسبة األطفال الضحايا الذين قدمت هلم املشورة واملساعدة من أجل التعايف )ج( 

كما يرجى حتديد الدعم    . واإلشارة إىل عدد األطفال الذين يعيشون حتت خط الفقر        " الفقر"يرجى حتديد معايري     -٧
 .الذين يعيشون حتت خط الفقراملقدم لألطفال 

حبسب اجلنس، والفئات العمرية، واجملموعات اإلثنية (فيما يتعلق باحلق يف التعليم، يرجى تقدمي إحصاءات مصنَّفة  -٨
، كنسبة مئوية من الفئة     ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٣تغطي الفترة من    ) إن أمكـن، واملـناطق احلضرية والريفية وأطفال املهاجرين        

 :عما يليالعمرية املعنية، 

 ؛)دون سن الثامنة عشرة(معدالت األمية  )أ( 

 معدل االلتحاق باملدارس قبل املرحلة االبتدائية ويف املرحلتني االبتدائية والثانوية؛ )ب( 

 نسبة األطفال الذين يكملون التعليم االبتدائي والثانوي؛ )ج( 

 عدد ونسبة املتسربني والراسبني؛ )د( 

 .سبة إىل عدد األطفال وعدد األطفال يف كل فصلعدد املعلمني بالن  )ه( 
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تغطي الفترة من   ) مبا يف ذلك حبسب اجلنس، والسن، ونوع اجلرمية       (يـرجى تقـدمي إحصاءات مصنَّفة        -٩
 :، وال سيما بشأن عدد٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣

 األشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين ُيزعم أهنم ارتكبوا جرمية مت إبالغ الشرطة عنها؛ )أ( 

األشـخاص دون سن الثامنة عشرة الذين اهتموا بارتكاب جرمية ومن بينهم من ُحِكم عليهم،                )ب( 
 ونوع العقوبة أو اجلزاء املتصلني باجلرمية، مبا يف ذلك مدة احلرمان من احلرية؛

 سنة؛ والقدرة االستيعابية ١٨مرافق احتجاز األشخاص املخالفني للقانون ممن تقل أعمارهم عن         )ج( 
 املرافق؛هلذه 

األشـخاص دون سـن الثامنة عشرة احملتجزين يف هذه املرافق واألشخاص احملتجزين يف مرافق                )د( 
 احتجاز البالغني؛

 األشخاص دون سن الثامنة عشرة احملتجزين قبل احملاكمة ومعدل فترة هذا االحتجاز؛  )ه( 

سن الثامنة عشرة وإساءة معاملتهم     احلاالت املبلَّغ عنها فيما يتعلق باالعتداء على أشخاص دون           )و( 
 أثناء القبض عليهم واحتجازهم؛

 .األشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين حوكموا وُحكم عليهم باعتبارهم بالغني )ز( 

مبا يف ذلك حبسب اجلنس، والسن،      (باإلشـارة إىل تدابـري احلمايـة اخلاصة، يرجى تقدمي بيانات إحصائية              -١٠
 : بشأن عدد األطفال٢٠٠٥  إىل ٢٠٠٣تغطي الفترة من ) أمكن، واملناطق احلضرية والريفيةواجملموعات اإلثنية إن 

املعرضـني لالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء وإنتاج املواد اإلباحية واالتِّجار، وعدد األطفال الذين               )أ( 
 دة؛تتوفر هلم إمكانية تلقي املساعدة من أجل التعايف وغري ذلك من أنواع املساع

 املتورطني يف اإلدمان وعدد األطفال الذي يتلقون العالج واملساعدة على إعادة التأهيل؛ )ب( 

 الذين يعملون؛ )ج( 

 .الذين ال يرافقهم أحد وأطفال ملتمسي اللجوء والالجئني واملشردين )د( 

  تدابري التنفيذ العامة-باء 

طة الرامية إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف مالحظات        سـتقّدر اللجنة احلصول على معلومات حمددة عن األنش         -١
، اليت مل تنفذ )CRC/C/70/Add.8(بشأن التقرير الدوري الثاين للبنان ) CRC/C/15/Add.169(اللجنة اخلتامية السابقة    

  ٢١تان  الفقر(، واحلد األدىن لسن الزواج      )١٦ و ١٥الفقرتان  (بالكـامل بعد، وال سيما تلك املتعلقة بالرصد املستقل          
، واحلق يف )٣٣ و ٣٢الفقرتان (، واحلق يف اجلنسية )٢٢ و ٢١الفقرتان (، وشدة اخنفاض سن املسؤولية اجلنائية )٢٢و
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واألطفال ) ٥٣ و ٥٢الفقرتان  (، ويف محاية األطفال الالجئني      )٣٩ و ٣٨الفقرتان  (احلمايـة مـن التعذيب واالعتداء       
ويرجى شرح العقبات اليت تعوق     . لك، اليت مل تتم معاجلتها بشكل كاف      ، وما إىل ذ   )٥٥ و ٥٤الفقرتان  (الفلسطينيني  

 .التنفيذ وكيف تنوي الدولة الطرف تذليلها

  من تقرير   ١٨ و ١٧يـرجى تقـدمي معلومـات مسـتوفاة عن وضع مشاريع القوانني املشار إليها يف الفقرتني                  -٢
 .الدولة الطرف

فيها االحتجاج بأحكام االتفاقية مباشرة يف احملاكم احمللية،        يـرجى تقدمي معلومات عن حاالت، إن وجدت، مت           -٣
 .ويف حالة وجود مثل هذه احلاالت، يرجى تقدمي أمثلة عنها

، يرجى تقدمي معلومات عن     ٢٠٠٦-٢٠٠٢ فيف إطـار بـرنامج التعاون بني الدولة الطرف ومنظمة اليونيسي           -٤
يرجى أيضاً وصف التدابري األخرى املتخذة      و. ألعلى للطفولة إنشـاء مركز حبوث ومعلومات وتوثيق للطفولة يف اجمللس ا         

 .لتعزيز آليات وإجراءات مجع البيانات واإلحصاءات بشأن تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية

 يـرجى تقـدمي معلومات مستوفاة عن أنشطة اجمللس األعلى للطفولة، وخباصة معلومات عن وضع استراتيجية                 -٥
 .وطنية لألطفال

مي معلومات عن برنامج القضاء على عمل األطفال يف غضون مدة حمددة واملشترك بني الدولة الطرف                يرجى تقد  -٦
 .ومنظمة العمل الدولية للقضاء على أسوأ أنواع عمل األطفال

يرجى تقدمي معلومات عن إصالح قضاء األحداث يف لبنان وتعاون الدولة الطرف مع مكتب األمم املتحدة املعين         -٧
 .واجلرمية يف هذا الصدد، ال سيما فيما يتعلق بعدد األهداف اليت حققها هذا اإلصالحباملخدرات 

يرجى تقدمي معلومات مستوفاة عن اجلهود اليت بذلت لنشر االتفاقية، وتقرير الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية                -٨
 ).CRC/C/15/Add.169(السابقة للجنة 

ود املبذولة لتوفري التدريب لألطفال والوالدين واملدرِّسني واملرشدين        يـرجى تقـدمي معلومات مستوفاة عن اجله        -٩
 .االجتماعيني وغريهم من املهنيني العاملني مع الطفل ومن أجله وتوعيتهم باالتفاقية وحبقوق اإلنسان عموماً

 غري احلكومية، يف    يرجى تقدمي معلومات مستوفاة عن تعاون الدولة الطرف واجملتمع الدويل مبا يف ذلك املنظمات              -١٠
 .إطار اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقية

يرجى بيان القضايا اليت تؤثر على الطفل واليت ترى الدولة الطرف أهنا من األولويات اليت تتطلب اهتماماً عاجالً                   -١١
 .فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية

 اجلزء الثاين

طفل جبميع اللغات الرمسية للدولة الطرف وبغريها يرجى تزويد اللجنة بنسخ من نص اتفاقية حقوق ال 
 .ويرجى تقدمي هذه النصوص بالشكل اإللكتروين إن أمكن. من اللغات أو اللهجات احمللية مىت كانت متاحة
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 اجلزء الثالث

املعلومات )  صفحات كحد أقصى٣(الدولة الطرف مدعوة، يف إطار هذا الفرع، إىل أن تستويف بإجياز  
 :قريرها بصدد ما يلياملقدمة يف ت

 مشاريع القوانني اجلديدة أو التشريعات الصادرة؛ - 

 املؤسسات اجلديدة؛ - 

 السياسات املُنفَّذة حديثاً؛ - 

 .الربامج واملشاريع املُنفَّذة حديثاً ونطاقها - 

 اجلزء الرابع

اليت ) ناوهلا اجلزء األول  ال تتضمن قضايا سبق أن ت     (القائمة التالية هي قائمة أولية بالقضايا الرئيسية         
وهذه القائمة . وهي ال حتتاج إىل ردود خطية. قد تتناوهلا اللجنة خالل احلوار الذي ستجريه مع الدولة الطرف

 .ليست جامعة إذ ميكن أن تثار قضايا أخرى أثناء احلوار

 .إنفاذ التشريعات احمللية املتعلقة حبقوق الطفل -١

فني، مثل األطفال املعوقني، واألطفال الالجئني واألطفال من ملتمسي         التميـيز ضـد األطفال املستضع      -٢
الـلجوء، واألطفال الفلسطينيني، واألطفال الذين يعيشون يف الفقر، واألطفال املخالفني للقانون واألطفال الذين              

 .يعيشون يف املناطق الريفية

 .اجلرائم املرتكبة باسم الشرف -٣

 .احترام آراء الطفل -٤

 . يف اجلنسيةاحلق -٥

 .العنف ضد األطفال، مبا فيه العقوبة البدنية يف األسرة واملدرسة وغريمها من املؤسسات -٦

وضـع األطفـال املعوقني، واحلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية، وتكافؤ الفرص يف التعليم،                -٧
 .والتعايف والترفيه، واملواقف العامة إزاء األطفال املعوقني

 .طفال الصحية وحصوهلم على اخلدمات االجتماعية والصحية الكافيةحالة األ -٨

 .انشغاالت املراهقني الصحية وقضايا الصحة اإلجنابية وخدمات الرعاية الصحية العقلية -٩
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 .التقدم الوطين للحد من الفقر -١٠

ليم االبتدائي والثانوي، وحمو النظام التعليمي، مبا يف ذلك رعاية الطفولة وتربيتها املبكرة، وااللتحاق بالتع -١١
 .األمية، ومعدالت الرسوب، ومرافق التعليم غري الرمسي والتدريب، والتعليم الديين

 .األطفال املتضررون بالرتاع املسلح واأللغام الربية -١٢

 .األطفال من ملتمسي اللجوء والالجئني -١٣

حقهم يف معاملة متساوية وتكافؤ فرص احلصول األطفال الالجئون الفلسطينيون الذين يعيشون يف لبنان و -١٤
 .على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم

 .أطفال العمال املهاجرين -١٥

 .االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك بغاء األطفال وبيع األطفال واالجتار هبم -١٦

 .األطفال املنتمون إىل أقليات إثنية أو قومية أو دينية أو لغوية -١٧

- - - - - 


